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লেবয়্ লি লজহাবদর জনয প্রলতেন্ধি? 
প্রশ্নঃ 
পলরোর থেবি আমার লেবয়্র লেষবয়্ আবলাচনা চলবে। লিন্তু আলম 
এিলি লেষয়্ লনবয়্ লচলিত। তাই মুহতারাবমর িাবে জানবত চালি, লেবয়্ 
লি লজহাবদর জনয প্রলতেন্ধি? উত্তবর সরাসলর ময়্দাবনর থিাবনা নলজর 
থপশ িরবল অবনি উপিৃত হবো।   

প্রশ্নিারী- আেু আব্দুল্লাহ 
  
উত্তরঃ  
লেবয়্ নেী-রাসূল আলাইলহস সালামগবণর সুন্নত। আল্লাহ তায়্ালা 
েবলন, 

ْقَ ب ِلَكَْوَجَعل َناََْلُم َْأز َواجااَْوُذر ِيَّةا.َْْوَلَقدْ  ِْمن  38الرعد:ْ-أَر َسل َناُْرُسًلا  
“থতামার আবগও আলম েহু রাসূল পালিবয়্লে এেং তাবদরবি স্ত্রী ও 

সিানালদ লদবয়্লে।” -সূরা রাদ (১৩) : ৩৮ 
যারা লেবয়্বি ইোদত-েবেগীর প্রলতেন্ধি মবন িবর এ থেবি লেরত 
োিবত চায়্ নেীলজ তাবদর েযাপাবর েব া শক্ত িো েবলবেন। আনাস 
(রালয) েবলন, 

ثًلثةْرهطْإىلْبيوتْأزواجْالنيبْصلىْهللاْعليهْوسلم،ْيسألونْعنْعبادةْْجاء
ْوأينْحن ْفقالوا: ْكأهنمْتقالوها، ْأخربوا ْفلما ْوسلم، نْمنْالنيبْصلىْهللاْعليه

ْقالْ ْأتخر، ْوما ْذنبه ْمن ْتقدم ْما ْله ْغفر ْقد ْوسلم؟ ْعليه ْهللا ْصلى النيب
أحدهم:ْأماْأانْفإينْأصليْالليلْأبدا،ْوقالْآخر:ْأانْأصومْالدهرْوالْأفطر،ْ
وقالْآخر:ْأانْأعتزلْالنساءْفًلْأتزوجْأبدا،ْفجاءْرسولْهللاْصلىْهللاْعليهْ

ْوكذ ْكذا ْقلتم ْالذين ْأنتم ْفقال: ْإليهم، ْهللْوسلم ْألخشاكم ْإين ْوهللا ْأما ا،

ফাতওয়্া নাম্বার:282                    প্রিাশিালঃ27-09-২০২১ ইং 
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وأتقاكمْله،ْلكينْأصومْوأفطر،ْوأصليْوأرقد،ْوأتزوجْالنساء،ْفمنْرغبْعنْ
ْ)1401(ْصحيحْمسلمْ)5063صحيحْالبخاريْ)-سنيتْفليسْمين.ْ

“লতন জবনর এিলি দল রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাবমর 
ইোদত সম্পবিে লজবেস িরার জনয রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়্াসাল্লাবমর স্ত্রীবদর ঘবর আগমন িরবলন। যখন তাাঁবদরবি এ সম্পবিে 
অেলহত িরা হবলা, তখন তাবদর িাবে থযবনা তা িম মবন হবলা। তাাঁরা 
েলবলন, নেীলজর সবে আমাবদর িী তলুনা! তাাঁর থতা আবগর-পবরর 
সিল গুনাহ মাফ িবর থদয়্া হবয়্বে। এিজন েলবলন, আলম সারা 
জীেন রাতভর নামায প বো। আবরিজন েলবলন, আলম সারা েের 
থরাযা রাখবো, িখনও লেরলত লদবো না। অপরজন েলবলন, আলম 
নারীবদর থেবি দূবর োিবো, িখনও লেবয়্ িরবো না। অতঃপর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম তাবদর লনিি এবলন এেং েলবলন, 
‘থতামরা লি ওই সিল েযলক্ত, যারা এরূপ িোোতো েবলবো? আল্লাহর 
িসম! আলম আল্লাহবি থতামাবদর থচবয়্ থেলশ ভয়্ িলর এেং থতামাবদর 
থচবয়্ তাাঁর প্রলত আলম থেলশ অনগুত; অেচ আলম (লিে ু লদন নফল) 
থরাযা রালখ, আোর (লিে ুলদন) থরাযা থেবি লেরত োলি। (রাবতর লিে ু
অংশ) নামায পল  আোর (লিে ুঅংশ) ঘুমাই এেং লেবয়্-শাদী িলর। 
সুতরাং যারা আমার সুন্নত থেবি লেমুখ হবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়্।

” -সহীহ েুখারী: ৫০৬৩; সহীহ মুসললম: ১৪০১ 
থতা রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়্াসাল্লাম ও নেী-রাসূল আলাইলহস সালামগণ 
যলদ লেবয়্ িরা সবেও লরসালাবতর গুরু দালয়্ত্ব পালন িরবত পাবরন, 
লজহাবদর ময়্দাবনও সিবলর আবগ আবগ োিবত পাবরন, তাহবল 
আমাবদর থেবে থিবনা লেবয়্ লজহাবদর প্রলতেন্ধি হবে? তাো া 
েতেমান লফতনা-ফাসাবদর যমানায়্ লেবয়্ েযতীত গুনাহ থেবি োাঁচা থতা 
অবনিিাই িলিন। আর যখন লেবয়্ িরার সামেেয োবি এেং লেবয়্ না 
িরবল গুনাহ থেবি োাঁচা সম্ভেপর না হয়্, তখন থতা লেবয়্ িরা ফরযও 
হবয়্ যায়্।  নেীলজ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েবলন,  
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ْللبصر،ْْاي ْأغض ْفإنه ْفليتزوج، ْالباءة ْمنكم ْاستطاع ْمن ْالشباب، معشر
ْ ْوجاء. ْله ْفإنه ْابلصوم، ْفعليه ْيستطع ْمل ْومن ْللفرج، صحيحْ-وأحصن

ْ)1400(ْصحيحْمسلمْ)1905البخاريْ)
“থহ যুেি সম্প্রদায়্! থতামাবদর মবযয যার সামেেয আবে, থস থযবনা 
লেবয়্ িবর থনয়্। থিননা লেবয়্ থচাখবি অেনত রাবখ এেং লজ্জাস্থানবি 
থহফাজত িবর। আর যার সামেেয থনই, থস থযবনা থরাযা রাখবত োবি। 

থরাযা তার প্রেলৃত্তবি দমন িরবে।” -সহীহ েুখারী: ১৯০৫; সহীহ 
মুসললম: ১৪০০  
েতেমাবন থযসে মজুালহদ লজহাবদর ময়্দাবন আবেন, তারাও লেোহ শাদী 
িরবেন এেং এবি লজহাবদর প্রলতেন্ধি মবন িরবেন না; েরং শায়্খ 
উসামা লেন লাবদন (রহ)সহ থনতসৃ্থানীয়্ অবনি মজুালহদ থতা এিালযি 
লেবয়্ও িবরবেন। থতা লেোহ যলদ তাবদর থেবে লজহাবদর পবে 
প্রলতেন্ধি না হয়্, আমাবদর জনয তা প্রলতেন্ধি হবে থিবনা? েরং 
োংলাবদবশর েতেমান থপ্রোপবি লেবয়্ িরা অবনি থেবে লজহাবদর 
জনয সহায়্ি হয়্। অলেোলহতবদর জনয তাগুবতর দলৃি এল বয়্ লজহাবদর 
িাজ িরা িাবরা িাবরা থেবে িলিন হবয়্ পব । তাো া লেবের থয 
পলরলস্থলত, তাবত লজহাবদ িবে থযবত পাবরন ো আবদৌ থযবত পাবরন লি 
না, না শুযু প্রস্তুলতর িাজগুবলাবতই আরও দীঘে সময়্ অলতোলহত 
িরবত হয়্, সেই অস্পি। এমন এিলি অস্পি লেষবয়্র উপর লেবয়্ 
ঝুলি রাখার থিাবনা থযৌলক্তিতা থনই।    
সুতরাং লেবয়্র সামেেয োিবল আপনার জনয উত্তম হবে দ্বীনদারী থদবখ 
িাউবি লেবয়্ িরার থচিা িরা।  
তবে হাাঁ, িাবরা যলদ নগদ ো লিে ু লদবনর মবযযই থিাবনা লজহাবদর 
ভূলমবত লহজরত িরার পলরিল্পনা োবি, তাহবল থস থেবে লতলন 
অেশযই তার আমীবরর সবে পরামশে িবর প্রবয়্াজনমালফি লেোহ 
লপলেবয়্ লদবত পাবরন; েরং থেে লেবশবষ তা জরুরীও।  
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উবল্লখয, েতেমাবন লজহাবদর ভূলমবত লহজরবতর লেষয়্লি খুেই স্পশেিাতর 
ও ঝুাঁলিপূণে। এখাবন থিাবনা দুিচবের হাবত প্রতালরত হওয়্ার আশঙ্কাও 
রবয়্বে যবেি। তাো া েতেমান বেলেি লজহাবদর আমীরগণ এবদবশর 
মুসললমবদরবি আমভাবে এখাবনই িাজ িরার লনবদেশ লদবিন। সুতরাং 
এই পলরলস্থলতবত লনভেরবযাগয থিাবনা জামাআত লিংো লনভেরবযাগয অনয 
থিাবনা সূে না থপবল েযলক্তগতভাবে এমন লসদ্ধাি থনয়্া েুলদ্ধমাবনর 
িাজ নয়্। এ থেবে আমাবদর খুেই সতিে োিা জরুরী। োস্তবে থিাবনা 
রণােবন আপনার আমার প্রবয়্াজন হবল, থসিাও আমীরবদর লনবদেবশ 
হওয়্া জরুরী।  
এ লেষবয়্ আরও জানবত লনবমাক্ত ফবতায়্াগুবলা থদখুন: 
১. েতেমান পলরলস্থলতবত লপতা-মাতার থখদমত িরে, না লজহাদ িরে? 
২. েৃদ্ধ মা-োো ও স্ত্রী-সিান থরবখ অনযে লহজরত িরার িী হুিুম? 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহামাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২৭-০২-১৪৪৪ লহ. 
২৪-০৯-২০২২ ঈ. 

https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0/%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6-%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b2/%e0%a6%aa%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%96%e0%a7%87%e0%a6%a6%e0%a6%ae%e0%a6%a4-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6/
https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0/%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%a6-%e0%a6%95%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b2/%e0%a6%ae%e0%a6%be-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%96%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a6%b0%e0%a6%a4/

